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  ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ, 

ВІД 25 ЛИПНЯ 2017 РОКУ,                                                                                       

через візіонерку Марію Павлович – Лунетті 

  «Дорогі діти! Будьте молитвою та відблиском                        

Божої любові для всіх тих, хто далеко від Бога й Божих 

заповідей. Діточки, будьте вірні та рішучі в наверненні                            

й працюйте над собою, щоб святість життя була для вас 

правдою, і підбадьорюйтесь у доброму через молитву,                             

аби ваше життя на землі було приємнішим.                                   

Дякую вам, що відповіли на мій заклик». 

Фото: Radiopostaja MIR Medjugorje 
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БУДЬТЕ МОЛИТВОЮ 

вся  роз т а нул а  і  вже 

перебувала в найвищих краях 
Царства Небесного» (2 Čel 95, 
FI 682). 

Франциск став молитвою 
і справжнім її учителем. Він 

шукав усамітнених, затишних 
місць, де в молитві зустрічався 
з Господом. 

Євангеліст Марко пише: 
«А над ранком, як дуже ще 
темно було, уставши, Він 
вийшов і пішов у місце 
самітне, і там молився» (Мр. 

1:35). Коли Христос бажав 
молитися, Він відмовлявся від 

сну. Це нам і урок, і шлях до 
Г о с п о д а .  Щ о б  н а ш е 
спілкування з людьми було 
плідним, нам слід спочатку 

Згадаймо послання минулого місяця з 

нагоди річниці явлінь, коли Богородиця 
закликала нас до глибокої молитви. 
Найкраща молитва – це щира молитва. Це 
молитва, яка виходить із правди нашого 
життя й того моменту, який ми 

переживаємо. Ми знаємо, що Ісус славив і 
дякував у молитві Своєму Небесному 
Отцю, але також Він у молитві й умивався 
кривавим потом – у Гетсиманії. 

У цьому посланні Богородиця 

закликає нас стати молитвою. Тома 
Челанський, автор життєпису св. 
Франциска, писав про нього, що він сам 
був молитвою. Франциск – «молитва» – так 
Тома Челанський виразно визначає суть 
святого. «Здавалося, що він не просто 

молиться всім своїм єством, але начебто 
сам зробився молитвою. Так його душа 
горіла завзяттям, була вся зосереджена, 

 

 

Тільки в молитві ми можемо отримати те, чим можемо та 

повинні стати і що будемо давати іншим... 
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навчитися усамітнюватися. Ми 

повинні цінувати час «пустелі» у 
своєму житті. У житті святих 
пустеля відігравала дуже важливу 
роль. 

Нам, сучасним християнам, 

зараженим надмірною активністю, 
здається, що ми повинні більше 
віддавати себе. Але що в нас є 
такого, щоб давати? Можна було б 
подумати, що Христу, Який так 

тісно пов’язаний з Отцем, не 
обов’язково було молитися. А між 
тим Він це робив навіть ціною сну. І 
так буде завжди. Люди прагнуть до 
тих, хто йде назустріч Богові. Якщо 
в нашому житті немає зібраності і 

устремління до молитви, а лише 
втікання від людей у світ власних 
справ, то це буде тільки замикання 
у власному егоїзмі. 

Задайте собі питання: скільки 

часу ви присвячуєте молитві? Яке 
місце займає молитва в списку 
ваших найважливіших справ? На 
п е р ш о м у  в о н а  м і с ц і ,  я к 
найважливіше, чи десь у кінці 

ваших життєвих справ? Відповіді 
на ці питання покажуть, що у 
вашому житті важливіше за Бога. 

Багато хто скаржиться на те, 
як важко знайти час для молитви 

серед  безл іч і  повсякденних 

обов’язків. Але для того, що ми 

любимо, ми завжди знайдемо час. 
Тільки в молитві ми можемо 
отримати те, чим можемо та 
повинні стати і що будемо давати 
іншим. 

 
 Молитва: 

 
Пресвята Діво Маріє, благодаті 

повна, навчи нас у своєму серці 
зберігати й осмислювати все, що з 
нами відбувається, як це робила ти. 
Молися з нами і за нас так само, як 
ти молилася з апостолами в 
очікуванні Ісусової обітниці – 
Святого Духа. Ти – наречена 
Святого Духа, ти знаєш Його силу і 
світло, яких ми потребуємо. 
Дякуємо тобі за всі ці роки, 
протягом яких ти надихаєш нас і 
вказуєш шлях, де можна знайти 
благодать, яку бажає нам дарувати 
Бог. Просимо тебе про всіх, хто 
ст ав  п о н ево ле н им в л асн о ю 
байдужістю, духовною лінню і 
сл іпот ою .  Покрий  ї х  сво їм 
материнським покровом, щоб вони 
знайшли шлях до виходу з рабства, 
у якому немає тої повноти життя, 
яке обіцяв нам Ісус. Амінь. 

 
 (отець Любо Куртович, OFM) 

 

 

Найкраща 

молитва – це 

щира молитва. 

Це молитва,                 

яка виходить                 

із правди нашого 

життя й того 

моменту,                   

який ми 

переживаємо... 



И сегодня Дева Мария призывает 

нас к активному сотрудничеству, 

говоря: «молитесь в Моих намерениях». 

Она рассчитывает на нас, ибо когда мы 

молимся в Её намерениях, то забываем 

о своих нуждах и отдаём себя в Её 

распоряжение.  

 

Молитва: 

Мария, Матерь Наша, благодарим 

Тебя за то, что Ты вновь и вновь  

повторяешь: «Я с вами и заступаюсь за 

вас». Ты говоришь: «В одиночку вы 

ничего не сможете, не можете 

остановить зло, которое хочет 

завладеть миром и уничтожить его. 

Но по Божьей воле, все вместе вы 

можете изменить всё». Вместе с Тобой 

молим о мире, за Твои намерения. 

Соединяем наши молитвы с Твоими, 

чтобы осуществилось всё то, к чему 

Ты нас призываешь. Аминь. 

(Терезия Гажиова) 
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наберешся». У молитві ми з 
любов’ю. 

Ще кажуть і так: «Ця 
людина – втілення доброти», 
«ця людина – природжений 
т о р г о в е ц ь » ,  « ц е  – 
природжений музикант». 

Марія веде нас до того, щоб 
ми стали втіленою молитвою. 
Це – стиль життя, який ми 
вибираємо.  

Ми живемо в такий час, 
щодня кудись усе більше 

«Будьте молитвою», – закликає нас 
Марія, а в її школі це значить перемінитися 

в любов. 
«Молитва – це любов, яка притягує 

інших і робить вас моїми апостолами. 
Апостоли мої, завжди любіть один одного, 
але перш за все любіть мого Сина. Це єдиний 
шлях до спасіння, до вічного життя. Це моя 
найулюбленіша молитва, яка наповнює моє 
Серце найкращим ароматом троянд», – 

говорить нам Марія у своїх посланнях про 
молитву. 

Молитва – контакт із Богом, а Бог – це 
Любов. «Хто залишається у Любові, 
залишається в Бозі, а Бог залишається в 
ньому», – пише св. апостол Іван. 

Якщо ми будемо старатися молитися 

серцем, усе інше, до чого нас сьогодні 
закликає Марія, стане природним наслідком. 
Щирою молитвою ми перетворюємося в 
любов. У молитві ми стаємо відображенням 
Божої Любові для тих, хто далекий від Бога. 

Як то кажуть: «Із ким поведешся, від того й 

 

МОЛИТВА І ЛЮБОВ 

Фото: Radiopostaja MIR Medjugorje 

 

 

У молитві ми                    

стаємо відображенням 

Божої Любові                            

для тих,                                  

хто далекий                       

від Бога... 
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молитви й посту. 
Закликаю вас: нехай 
Є в х а р и с т і я  б у д е 
життям вашої душі. Я 
закликаю вас: будьте 
Моїми апостолами 
світла, які по світі 
п о ш и р ю в а т и м у т ь 
любов і милосердя. Діти 
мої, ваше життя – це 
лише одна мить до 
вічного життя. І коли 
станете перед моїм 
Сином, Він побачить, 
скільки любові ви мали 
у  в а ш и х 
серцях...» (2.8.2014). 

 Питання вирішити 
вибрати молитву – це 

питання життя і смерті. Ми 
найсильніші, коли на колінах. 
Тільки в молитві ми отримуємо 

силу бути вірними й рішучими 
в наверненні, роботі над 
с о б о ю ,  ро б л я ч и  д о б ро 
ближньому, – тоді ми і стаємо 
приємнішими людьми. Марія 
вчить, що молитвою і любов’ю 

ми можемо досягти навіть того, 
що нам здається неможливим 
за людськими мірками. Тому 
можемо зрозуміти, чому Її 
заклик до молитви звучить 

найчастіше.  
 

Молитва: 
 

Маріє, допоможи нам 
зупинитися і знайти час на 
молитву. Посеред шуму й 
поспіху допоможи нам почути 
Твій заклик:  тепер є час для 
молитви, тепер немає нічого 
важливішого від молитви. З 
Тобою, Маріє, ми хочемо стати 
молитвою. Міняй нас, Маріє, на 
м а л е н ь к и х ,  с м и р е н н и х , 
скромних, слухняних, щоб через 
нас могла перемогти Божа 
Любов. Амінь. 

(Терезія Ґажіова) 

поспішаючи. Часто доводиться чути: «Я 
нічого не встигаю, не маю часу на 
молитву». Життя проходить, і ми легко 
даємо себе злякати ритмом цього світу. Але 

серця не можна обдурити, бо ми створені 
за іншими правилами. Небо дбайливо 
стежить за кожним нашим кроком і 
посилає на Землю Марію. Протягом 36-ти 
років Її явлінь у Меджуґор’ї звучить Її 

материнський заклик: «Проблема не в 
нестачі часу на молитву, проблема в 
любові; якщо щось любите, то маєте на це 
час; зупиніться – життя коротке;  
наверніться,  відкрийте серце: це час для 

вашої душі, це час благодаті. Поки я з 
вами, використовуйте його і скажіть: це 
час для моєї душі». 

Із Марією легше вчишся молитві 
серцем. Вона росла в школі молитви Ісуса, 

вона бачила Його постійно з’єднаним з 
Отцем. І вона повторює нам те, що 
пережила сама: «Знаю, що багато речей ви 
не розумієте так само, як і я не розуміла 
всього того, що мій Син пояснював мені, 
поки ріс біля мене, однак я вірила Йому і 
наслідувала Його. Того ж прошу й у вас – 
вірте мені й наслідуйте мене. Діти мої, 
але наслідувати мене – означає любити 
мого Сина понад усе, любити Його в кожній 
людині без винятку. Щоб ви могли це, я 
знову закликаю вас до самозречення, 

 

 
 

«Молитва – це любов,                                      

яка притягує інших і робить вас 

моїми апостолами....» 
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«И уже сейчас, детки, 

работайте над собой в это 

благодатное время, когда Бог 

дает вам благодать через 

отречения и призыв                                

к обращению быть людьми  

ясной и неустанной веры  

и надежды...»  

(25.02.2017) 

 

 

 
 
 

 

«...»  

              (25.04.2000) 

 

 

 

 
 
 

 

«Детки, вы еще недостаточно 

святы и не освящаете                                     

своей святостью ближних, 

поэтому молитесь, молитесь,                       

молитесь и трудитесь над 

своим личным обращением,                            

дабы стать знамением                 

Божьей любви для 

других...»                                        

                              (25.08.2009) 

 

 

«Пусть молитва станет   

вашей потребностью,                   

дабы  изо дня в день                            

вы возрастали в святости. 

Детки, трудитесь больше                   

над своим обращением,            

потому  что вы еще                       

далеки от него...»  

(25.03.2012) 

Фото: Freeimages.com/Joe Zlomek 

| 6 |   

 

«І вже зараз, діточки,        

працюйте над собою в цьому 

благодатному часі, у якому Бог 

дає милість, щоб через 

відречення і заклик до 

навернення ви стали людьми 

ясної й витривалої                           

віри та надії...»  

(25.02.2017) 

 

 
 
 

 

«І сьогодні закликаю вас до 

навернення. Ви занадто 

багато турбуєтеся про 

матеріальні речі, а мало про 

духовні. Відкрийте свої серця               

і знову більше працюйте над 

особистим наверненням...»  

              (25.04.2000) 

 

 
 
 

 

«Дітки, ви ще недостятньо 

святі й не випромінюєте 

святість іншим, тому 

моліться, моліться, моліться                 

і працюйте над своїм              

особистим наверненням,                       

щоб ви були знаком Божої 

любові для 

інших...»                                         

                             (25.08.2009) 

 

 

«Нехай молитва стане                          

для вас потребою, щоб кожен 

день ви зростали у святості. 

Працюйте більше над своїм 

наверненням,                                   

тому що ви ще далеко...»  

(25.03.2012) 

 

 

Фото: Freeimages.com/Joe Zlomek 
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  ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА, 

   ОТ 2 АВГУСТА 2017 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ 

  «Дорогие дети! По воле Небесного Отца, как Мать Того, Кто вас 

любит, Я здесь с вами, чтобы помочь вам познать Его и следовать 

за Ним. Мой Сын оставил вам следы Своих стоп, чтобы вам было легче 

следовать за Ним. Не бойтесь. Не будьте неуверенны, Я с вами. Не 

дайте отнять у вас мужество, потому что нужно много молитвы и 

жертвы за тех, кто не молится, не любит, не знает Моего Сына. 

Помогите им, видя в них своих братьев. Апостолы Моей любви, 

слушайте Мой голос в себе, почувствуйте Мою Материнскую любовь. 

Потому молитесь, молитесь действуя, молитесь даря, молитесь 

любя, молитесь работой и мыслями во имя Моего Сына. Чем больше 

любви Вы будете давать, тем больше будете её и принимать. 

Любовь, исходящая из Любви, освещает мир. Искупление – это любовь, 

а любовь не имеет конца. Когда Мой Сын вновь придёт на Землю, Он 

будет искать любовь в ваших сердцах. Дети Мои, Он совершил для вас 

много дел любви. Я учу вас видеть, осознать их и благодарить Его, 

любя Его и всегда занова прощая ближних. Потому что любить Моего 

Сына означает прощать. Мой Сын не любим, если невозможно 

простить ближнему, если невозможо постараться понять ближнего, 

если он осуждается. Дети Мои, зачем вам нужна молитва, если вы не 

любите и не прощаете? Спасибо вам!»  

 

 
Наша следующая молитвенная встреча состоится 

 

в субботу, 05.08.2017. 
 

В этом месяце будем молиться 

за всех духовно равнодушных, духовно слепых, 

порабащённых 
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  ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ, 

   2 СЕРПНЯ 2017 РОКУ, МЕДЖУҐОР’Є 

  «Дорогі діти. По волі Небесного Отця, як Мати Того, Хто вас 

любить, я є тут із вами, щоб вам допомогти Його пізнати і 

наслідувати Його. Мій Син залишив вам сліди Своїх стіп, щоб вам було 

легше наслідувати Його. Не бійтеся. Не будьте невпевненими, я з 

вами. Не дозвольте себе знеохотити,  тому що потрібно багато 

молитви і жертви за тих, які не моляться, не люблять і не знають 

мого Сина. Допоможіть їм, бачачи в них своїх братів. Апостоли моєї 

любові, слухайте мій голос у собі, відчуйте мою материнську любов, 

тому моліться, моліться діючи, моліться даруючи, моліться любов’ю, 

моліться працею і думками у ім’я мого Сина. Чим більше любові 

будете давати, тим більше її і приймете. Любов яка виходить із 

любові, освітлює світ. Відкуплення є любов'ю, а  любов не має 

кінця.  Коли мій Син знову прийде на землю, шукатиме любов у ваших 

серцях. Діти мої, багато діл любові Він для вас учинив. Я вас учу їх 

бачити, усвідомлювати і дякувати Йому, люблячи Його, і завжди знову 

прощаючи ближнім, тому що любити мого Сина це - значить 

прощати. Мій Син не є любленим, якщо неможливо  простити 

ближньому, якщо не робиться спроба зрозуміти ближнього, якщо 

ближній осуджений. Діти мої, навіщо вам молитва, якщо не любите і 

не прощаєте? Дякую вам». 

 

 

Наша наступна молитовна зустріч відбудеться 

в суботу, 05.08.2017. 
 

В цьому місяці будемо молитися 

за всіх духовно байдужих, духовно сліпих,                       

перебуваючих в рабстві гріха. 
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ПОСТІТЬ СЕРЦЕМ      

Бог на першому місці 

 Бог створив людське серце для себе, і воно не 
може бути щасливим, поки Він не займе в ньому 

першого місця. Достатньо кожному запитати себе, 
що саме впливає на його конкретні рішення, аби 

зрозуміти, на якому місці знаходиться в його житті 
Бог. Коли Бог стає мірою всіх рішень і дій, тоді 
можна говорити про те, що Бог – на першому місці.  

 Так було в житті Ісуса. Він робив 
усе – і лише те, що було волею Отця. 
Він повністю перебуває в Отці, і Отець 
– у Ньому. Слова, які говорив, Він 
промовляв не сам від себе, але чуючи 
їх від Отця. Коли під час посту в 
пустелі Він повинен був боротися зі 
спокусником, то зробив усе, щоб 
прославити Отця, Йому воздати 
поклоніння, від Його слова жити, і не 
дозволив спокушати Отця. І тоді, коли 
переживав у Гетсиманському саду 
смертельне боріння, він цілковито 
віддав Себе Отцівській волі, а на хресті 
віддав Свій дух в Отчі руки. Богові 
належить перше місце в людському 
серці кожної миті життя. 

Однак якщо людина обмежується 
лише молитвою, то до духа молитви й 
молитовних намірів можуть легко 
закрастися егоїзм та гординя. Неважко 
говорити: «Отче, нехай буде воля Твоя», 
– очікуючи при цьому, що буде так, як 
хочемо ми. Тому буває, що людина, яка 
молиться легко, без зусиль, вимірює 
Божу любов, милосердя і доброту тим, 
що вона отримала або не отримала з 
того, за що молиться. У такому 
випадку все молитовне життя може 
залишитися лише боротьбою між 
волею людською і Божою. 

Виходячи з цього, не буде 
перебільшенням сказати, що наша 
молитва може бути й безбожною, тобто 
ми можемо шукати ні Бога, ні Його 
волі, ні Його любові, ні Його Царства, 
але шукати Його лише настільки, 
наскільки Він може нам щось дати. 
Тому Ісус звертає нашу увагу на те, що 

шукати слід найперше Царство Боже і 
Його правду, а решта додасться (Мт. 6: 
26-34). Якщо ми не послухаємо Ісуса й 
молитимемося лише, спонукані тільки 
своїми потребами, а Бог не дасть нам 
прошеного, ми відвернемося від Нього 
розчаровані, тому що Він не дав нам 
того, чого ми шукали. 

Однак той, хто цей заклик 
приймає і починає молитися й жити на 
хлібі (що практично означає на два дні 
життя з хлібом відкласти все інше), 
вступає в процес визволення свого 
серця від егоїзму та гордині, 
прив’язаності до своїх бажань і 
забаганок, нездорової залежності від 
матеріального; звільняється від 
нездорової залежності від себе та 
інших і таким чином вивільняє простір 
для того, щоб Бог зайняв у людськім 
серці перше місце. А Бог займає серце 
не для того, аби його поневолити, але 
щоб звільнити, бути йому світлом, 
шляхом, істиною, життям, миром, 
любов’ю – бути йому всім.   

У пості й молитві людина 
звільняється і робиться здатною жити 
тим життям, яке достойне людини. 
Звичайно, слід бути обережними й не 
забувати, що саме цей ріст у свободі і є 
критерієм посту і молитви. Завжди 
т р е б а  ц е  у с в і д о м л ю в а т и , 
в и п р о б о в у в а т и  с е б е  і  н е 
задовольнятися лише кількістю днів, 
протягом яких ми постили, або 
молитов, які виголосили. Життя Ісуса і 
уподібнення себе з Ним залишаються 
головною і єдиною мірою. У свободі, 
яка зростає у пості й молитві, за 
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допомогою посту й молитви, які 
набувають сенсу у свободі серця, 
людина стає більш сприйнятлива у 
стосунку до себе самої, інших людей і 
матеріального світу.  

Ми легко відчуваємо, коли піст і 
молитва опиняються в нас у 
замкненому колі несвободи, оскільки в 
такому випадку піст стає для нас лише 
неприємним  утриманням в ід 
приємних речей, а молитва –  
відмовою від вільного часу, і викликає 
відчуття, що за молитвою ми просто 
тратимо час. 

Я переконаний, що людина не 
здатна до утримання, але здатна до 
заміни. У пості й молитві вона може 
відкрити те, що для неї краще, і тому 
легше залишити те, що для неї недобре 
або не так добре. Тому життєвий 
досвід святих та містиків завжди слід 
розглядати не з точки зору утримання, 
а заміни. Нам, «нормальним» 
християнам, неприємно слухати, як 
хтось відмовився від сім’ї, майна й 
узагалі всього, якщо ми при цьому не 
помічаємо, що відбулася заміна, 
відшкодування чимось кращим. Саме 
тому все менше християн готові 
радикально слідувати за Ісусом: вони 
не бачать відшкодування тому, від 
чого відмовляються і про що говорив 
сам Ісус (Мр. 10:28). 

Коли священики і ченці живуть в 
утриманні,  але не отримують 
обіцяного «у сто крат», то втрачають 
сенс у житті й роботі, стають 
незадоволеними й роздратованими, 
життя виявляється порожнім, і 
трапляється все більше справжніх 
трагедій із тими, хто посланий вістити 
радісну новину! 

Тому кожен християнин, особливо 
священик і чернець, повинен постити 
й молитися, оскільки, практикуючи 
піст і молитву, він входить у таємницю 
Божого Царства і Божої любові й стає 
людиною, подібною до Христа, 
здатною дарувати своє життя іншим!         

 

Фото: архів Світло Марії 

 
 

Тексти про тишу 

 

 «Чим ближче до Бога, тим 

скупішими робляться наші слова. 

Коли ми вживаємо багато слів – 

замість поклоніння, замість 

почитання, замість того, щоб у 

благоговінні впасти на коліна, – ми 

ще далекі від Бога. Чим ближче ми 

до Бога, тим стає тихіше. І 

починається мовчання. Тоді й 

питання припиняються: тоді ми 

поруч із Богом». 
 

Діонісій Ареопагіт 
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«…Ангел із вогненним мечем у 
лівій руці, правою рукою вказував на 
Землю й закричав: «Покайтеся!..» Від 
його полум’я Землю захищало чудесне 

сяйво, що виходило з правої руки 
Богородиці… 

У безконечно яскравому світлі 
Бога, наче у відображенні дзеркала, 

ми побачили єпископа, одягнутого в 
біле, ніби Святого Отця… Проходячи 
через руїни міста, страждаючи від 
болю й горя, молячись за душі вбитих, 

які лежали на вулицях, він піднімався 
на вершину високої гори, де височів 
великий необтесаний хрест. На 
колінах біля підніжжя хреста він був 

убитий групою солдатів, а разом із 
ним й багато інших вірних. А два 
Ангели біля хреста збирали кров 
мучеників у кришталеву чашу й 

окроплювали нею душі на шляху до 
Бога…» Приблизно так звучить зміст 
третьої фатімської таємниці.  

13 липня, рівно століття назад, 

Мати Божа відкрила дітям із Фатіми 
цю таємницю. 1957 року вона була 
передана до Ватикану і довго не 
розголошувалася.  

13 травня 1981 року, точно в 
день роковин фатімських об’явлень, о 
17:15, коли понад 40 тисяч вірних 
зібралося на площі Святого Петра й 

Папа  І ван -Павло  І І  повільно 
проїжджав на папомобілі серед 
народу, пролунали чотири вистріли й 
Папа опустився на лавку авто. На його 

життя було здійснено замах. Натовп і 
поліція відразу затримали 23-літнього 
Алі Агджу. Понад 5 годин троє хірургів 
боролися за життя Святішого Отця, і 

ПАПА ІВАН ПАВЛО ІІ: ЄПИСКОП У БІЛОМУ                           

ПІД МАТЕРИНСЬКИМ ЗАХИСТОМ БОГОРОДИЦІ  
 

Один крок назад із Святими Отцями 

Зображення третьої Фатімської таємниці, згідно інструкцій сестри Луції. Автор: архітектор Хуліо Гіл. Взято з 

книги: «Спогади сестри Луції». 
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він чудом вижив. Пізніше, коли 
Понтифік навідав злочинця в тюрмі й 
простив йому, Алі не міг повірити, як 
Папа залишився живим. «Одна рука 

натиснула на курок, друга захистила 
мене від вистрілу», – Понтифік був 
повністю впевнений у своєму захисті 
того дня Пресвятою Дівою з Фатіми. 

Простий герб у голубому кольорі, 
де зображений тільки Хрест і буква М.  
Ці знаки нового Папи, обраного 16 
жовтня 1978 року, означали початок 

нової дороги в історії Церкви – в надії 
та довірі Пресвятій Діві Марії, Матері 
Божій і Матері Церкви. «У цей 
тривожний і важкий час ми повинні зі 

синівською відданістю звернутися 
думками до Пресвятої Діви Марії, 
як до нашої Матері в Тайні 
Христовій, і повторити ці слова: 

«Totus Tuus (Усеціло твій)» – цей 
заклик, проголошений Святішим 
Отцем наступного дня після його 
обрання під час Urbi et Orbi, він 

нестиме по всьому світі під час 
усіх подорожей і паломництв, 
посвячуючи країни та народи 
Серцю Пресвятої Богородиці. 

Понтифік не пропустить жодної 
можливості, щоб навчати вірних 
слідуванню за Христом за прикладом 
Марії, щоб указувати на необхідність 

марійського характеру благочестя в 
сучасній Церкві. Кожне своє послання, 
усі енцикліки закінчує він роздумами 
про Марію.  

Разом із тим його місія була 
глибоко пов’язана з таємницею 
Фатімської Діви. У річницю замаху він 

говорив: «Дуже важливо сказати вам 
із довірою: здавна прибуття до Фатіми 
було моїм наміром… Але коли рік 
назад на площі Святого Петра 

відбувся замах, коли до мене 
повернулася свідомість, думки мої 
відразу полинули до цього святилища, 
аби подякувати Серцю Матері 

Божої…»  
Наступн і  слова Понтифік 

проголосив на одній із генеральних 

аудієнцій: «Я знову став боржником 
Пресвятої Діви Марії, а також усіх 
Святих Покровителів… У всьому, що 
трапилося саме цього дня, я відчував 

ту незвичайну турботу й материнську 
опіку, які виявилися сильнішими, аніж 
смертоносна куля…» 

2000 року Папа Іван-Павло ІІ 

попросив Луцію в листі детальніше 
розтлумачити третю таємницю. Про 
це, а також сьогоднішнє трактування 
цієї таємниці ми поговоримо в 

наступних статтях. 
Рівно століття назад Мати Божа, 

явившись дітям 19 серпня, просила їх: 
«Моліться, багато моліться й приносьте 

жертви за грішників, бо багато душ 

потрапляє до пекла, оскільки ніхто за 
них не молиться й не приносить 
жертви». 

В одному із висловлювань з 
приводу фатімської таємниці Папа 
Іван-Павло ІІ сказав: «Чи хочете ви, 
аби я довірив вам «Таємницю»? Це 

ясно й уже таємницею не є: Багато 
моліться, щодня читайте частину 
Розарію!» 

«Розарій – це моя найулюбленіша 
молитва! Вона така прекрасна! Така 
прекрасна у своїй простоті й глибині. 
У ній ми повторюємо великі слова, які 

Діва Марія почула від Архангела і 
Єлизавети. Тільки через ці прості 
слова «Радуйся, Маріє» душа починає 
осягати таємниці життя Ісуса Христа. 

Із глибини мого серця я запрошую вас 
до молитви Розарію». 

 Джерела: - Документи II Ватиканського Собору; - www.vatican.va. 

 

 

«Розарій – це моя                         

найулюбленіша молитва.                           

Із глибини мого серця                               

я запрошую вас до молитви 

Розарію...» 

 

Св. Іван Павло II 
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ТОГО ДНЯ Я ЗУСТРІВ БОГА… 

Мене звати Андрій, я з 

Ліптовських Шлячов. Закінчив 
четвертий рік навчання в 
духовній семінарії.  

Я  вже  з н а х одж ус я  в 

Меджуґор’ї декілька днів, щоб 
пережити прекрасне спілкування 
на семінарі для священиків, але 

головне – це навчитися нових 
речей. Правда, речі ці не 
настільки нові, але для мене є 

такими. Я хочу навчитися жити 
без страху, дивитися, аби бачити, 
і слухати, щоб чути, і головне – 
навчитися любити… А тепер трохи 

про те, як Бог діє в моєму житті. 
Бог покликав мене вступити 

до семінарії в дещо незвичайній 

ситуац і ї .  Моє покликання 
зродилося в сім’ї, яка розпадалася, 
де батько пив. У нашій сім’ї було 

мало що спільного з Богом, але Він 
давав квітнути квітам на землі, де 
не завжди світить сонце. Йому 
потрібно зовсім небагато, навіть 

майже нічого. І таким «ніщо» був 
я. Ви легко можете уявити собі 
сімнадцятилітнього хлопця без 

особливих моральних принципів, 
із пірсингом на брові, із сигаретою 
в руці та з багато чим іншим, 

пов’язаним із цим. Звичайно ж, 
батькам я нічим не дорікаю. Вони 
намагалися закласти в мене 
багато доброго, що своєю чергою 

отримали від своїх батьків.  
У той час, коли я ще 

працював офіціантом, до нас 

прийшли люди з однієї молодіжної 
спільноти. Після вечері вони 
запитали мене, чи можуть 

помолитися всі разом. Я згодився.  
Я ніколи раніше не бачив 

такої молитви. Молилися так, 

неначе перед ними стояв хтось 
конкретний. Я взагалі не розумів 
цього. Мене це сильно вразило. Я 

запитав їх, чи можуть вони 
помолитися за мене, але сам 
молитися не  хот ів .  Вони 
продовжували далі свою молитву.  

Не пам’ятаю точно, але 
говорили вони щось про Святого 
Духа, і з того моменту в моєму 

житті все стало мінятися. 
Того дня я зустрів Бога!!! Я не 

можу точно описати, що зі мною 

тоді відбулося, тільки знаю, що це 
було поєднання в одне ціле любові, 
ніжності й удячності. Таке 
трапляється, коли зустрічаєш 

найкращого друга, який довго 
перебував у від’їзді, і ви дуже 
добре знаєте одне одного, й ось ви 

зустрілися. Це момент, який 
тяжко описати. Бог, який був для 
мене таким далеким, раптом став 

надзвичайно близьким. Тоді я 
нічого не робив, тільки плакав і 
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насолоджувався цим відчуттям. Я 

відразу став іншим. Новим. Моє 
життя набуло змісту, і я хотів 
кожному про це розказати. 

У той час, після «зустрічі» з 

Богом, мені дуже подобалася одна 
дівчина, і хтось одного разу мені 
сказав: «Їдь до Меджуґор’я, там 

являється Діва Марія, там ти 
точно вимолиш цю дівчину». 

Пройшло небагато часу, і я 

опинився в Меджуґор’ї.  Я 
з у с т р і в с я  т а м  і з  о д н и м 
священиком і вирішив усе йому 
розказати – як сильно мені 

подобається ця дівчина, яка вона 
мила, як я за неї молюся… А його 
відповідь була такою: «Андрію, а 

не хотів би ти вступити до 
семінарії?» Ці слова зачепили 
мене. Я йому відкриваю серце, а 

він просто так візьме та й запитає 
щось не до ладу, але тієї ж миті в 
мені  ніби щось загорілося. Моя 
слабка віра стала рости ще більше. 

Через два дні після повернення з 
Меджуґор’я ми з цією дівчиною 
почали зустрічатися. Це були мої 

перші чисті стосунки, і були дуже 
красивими. Бог через ці стосунки 
показував мені, як багато всього 

красивого можу побудувати, але в 
серці постійно звучало питання: 
«Андрію, а не хотів би ти вступити 
до семінарії?» 

Ішов час, у мені все більше й 
більше розгоралося бажання бути 
священиком, доки врешті я не 

вирішив вступити до семінарії. 
Мені було жаль цієї дівчини, тому 
що вона дуже переживала через 

наше розставання, мене ж 
наповнювала радість покликання. 
Звичайно, з мого боку це було 
досить егоїстично, і тепер я б 

підготував наше розставання по-
іншому.  

І з тієї пори моє покликання 

до священства посилювалася все 

більше. На цій дорозі Бог 
допомагає через моїх друзів, 
семінаристів і, найголовніше, 
через священиків, які вірять мені і 

багато чим допомагають у житті. 
Багато чого змінилося в нашій 
сім’ї. Батько перестав пити, 

сестра пізнає й шукає правду, і я 
вірю, що ще багато чого 
зміниться. Бог Своєю присутністю 

здатен і з болота дістати перлину 
й зробити з нас найчистіше 
золото. Прошу: моліться за мене. 

      

(Андрій, Словаччина) 
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Міжнародні семінари в Меджуґорії у 2017 році. 
 

• 28-ма Міжнародна молитовна зустріч молоді Младіфест:  

1.08-6.08.2017; 

• 18-й Міжнародний семінар для подружніх пар:  

8.-11.11.2017. 

 
 

     Більш детальну інформацію Ви зможете знайти на наших                  
веб-стрінках: svetlomariino.com и medjugorje.ru.  

МОЛИМОСЯ ЗА СВЯЩЕНИКІВ 
 

 

 Запрошуємо вас створити молитовну групу “Маргаритка”! Вона повинна 

складатися з семи учасників, які можуть бути як окремими особами, так і 

сім'ями. Завдання цієї молитовної групи — кожен день тижня молитися за 

конкретного священика за своїм вибором. Контакти і більш докладну 

інформацію ви можете знайти на сайті: www.margaretka.org.pl/ru. 
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“Дорогі діти! І сьогодні в моєму серці радість. Я хочу подякувати вам за те, що робите 
здійсненним мій план. Кожен з вас важливий, тому, дітоньки, моліться і радійте разом зі 
мною за кожне серце, яке навернулося і стало знаряддям миру в світі. Молитовні групи                            

є сильні — через них, діти, я можу бачити, що Святий Дух діє у світі.                                                           
Дякую вам, що відповіли на мій заклик!” (25.06.2004) 

Молитовні групи СМ 

Молитовні групи стараються 
зустрічатися хоча б раз на тиждень. 

Моляться молитву вервиці в різних 
намірах Богородиці; роздумують над 

Святим Письмом і моляться молитву 
посвячення себе Непорочному Серцю 
Діви Марії і Найсвятішому Серцю Ісуса. 

Допомагають конкретним служінням у 

своїх парафіях. 

 Газета виходить щомісяця з грудня 2004 

року, після 25-го числа кожного місяця, коли 
Богородиця дає послання. Газета розсилається 

через інтернет російською, словацькою, 

українською, англійською, німецькою, 

литовською і латиською мовами. 

 За допомогою газети “Світло Марії” ми 

єднаємося з молитовними групами у різних 
країнах. Разом з нами моляться наші брати і 

сестри в Росії і в Україні, в Литві, Латвії, 

Молдавії і Білорусі, в Казахстані і 

Таджикистані, Румунії, Пакистані, США, Індії, 
Німеччині, Австрії, Словаччині і Чехії. 

Ми намагаємось жити за посланнями Богородиці: 
 

• жити за Євангелієм щодня 

• щодня молитись три вервиці 

• постити в середу і п’ятницю 

• щомісяця сповідатись 

• часто брати участь в св.Літургії, причащатись,  

    адорувати Найсвятіші Тайни  

• молитись за священиків  

• зустрічатись в молитовних групах хоча б раз на тиждень 

• конкретно служити, допомагати ближнім  
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Інтернет-сторінки про Меджуґор’є:

Якщо ви бажаєте фінансово підтримати місію “Світло Марії”, можете переказати свій 

внесок на рахунок: 

власник рахунку: SVETLO MÁRIINO, n.o.; 

название банка: Slovenská sporiteľňa (Erste Group bank);  

номер счёта: 5058517603 / 0900;  

IBAN: SK5409000000005058517603; 

BIC/SWIFT: GIBASKBX; 

IČO:45743304.                                                                                  Щиро Вам дякуємо! 

Відповідно до постанови, виданої папою Урбаном VIII і проголошенням II Ватиканського собору, автор заявляє, 
що не має наміру випереджувати офіційного рішення Церкви про надприродний характер подій та послань, про які 
говориться на цих сторінках. Це право належить до компетенції і авторитету Церкви, якій автор повністю 
підкоряється. Такі слова як "об'явлення, чудеса, послання" та інші подібні вислови записані зі слів людей 

Шановні читачі часопису «Світло Марії»! Поширення цього видання без виправлень дозволене і вітається. При 
копіюванні окремих частин і їх використанні в іншому контексті необхідно отримати спеціальний дозвіл в редакції. 
Контакти  за адресою: gospa3@gmail.com 

 
CM 

Меджуґор'є 
Svetlo Máriino 

tel.fax:  + 387 36 650 004 

tel. mob:   + 387 63 707 636 
gospa3@gmail.com 

 

Словаччина 
Marta Uchalová 

tel. mob: + 421 905 412 040 

marta@maria.sk 
 

Чеська Республіка 
Jana Prudká 

jprudka@email.cz 

Алина Иванова 
тел.моб.: +79169339651  

alinamarija@inbox.ru 

Інформаційний центр 
Меджуґор’я в Україні 

тел. моб.: +38 097 6795 222 

info@medjugorje.com.ua  

Danute Totoraytite 
tel: + 370 52 343 330 

mirija3@gmail.com 
 

Mārīte Jēkabsone  

tel. mob: + 371 29 496 878  

bernadetster@gmail.com 

Franciska Strode  
tel. mob: + 371 26 300 819  

franciska.strode@inbox.lv  
 

Владимир Надкреницини 

nadkrenicinii@mail.ru 
 

Jaroslava Pytelová 

jarka.pytelova@gmail.com  
 

Lenka Marhefková 

lenka.marhefkova@gmail.com 

СЛОВАЦЬКА: 

www.medjugorje.sk 
 

ЧЕСЬКА: 

www.medjugorje.cz 

 
РОСІЙСЬКА:  

www.medjugorje.ru 

 
УКРАЇНСЬКА:  

www.medjugorje.com.ua 

ЛАТИСЬКА: 

www.medjugorje.lv 
 

ЛИТОВСЬКА: 

www.medjugorje.lt 

 
АНГЛІЙСЬКА: 

www.medjugorje.net 

 
НІМЕЦЬКА: 

www.medjugorje.de 

Веб-сторінка  

молитовної групи «Світло Марії» 
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